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இராஜபாைளய	 நகராசி 

08.03.2019 

தி�வ��வ� ஆ�� 2047 விள	பிவ�ட	 மாசி மாத	 24	 ேததி 2019 

	 வ�ட	 மா�& மாத	 8	 ேததி ெவ�ளி)கிழைம இ+நகராசியி, 

பி.எ../மாரசாமிராஜா நிைன1)2டம�டப3தி4 மாைல 4.00 

மணி)/ இ+நக� ம,ற3தி, சாதாரண)2ட நடவ8)ைகக�. 

வ�ைக-தி�.க.சரவண,,பி.எ..சி.,தனி அ<வல� 

 

1 )இ�நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி� உ�ள TN 67 W 6557 ��ந�� வாகன�தி�� 

டய�க� � !ப�ட" ெச#ய 22.01.2019� விைல+,�ளி ேகார+ப�டதி� 

கீ0 க1ட இர12 விைல+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன. வர+ெப�ற 

விைல+,�ளிைய 4�5 ெச#ய ம"ற�தி" அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/7850/2018) 

1) 

 

ெச�வ@�தரA டய� ஒ� C  

17, ெசவ�ப�� வட �� ெதE 

இராஜபாைளயA 

       G.17200/- 

2) 

 

பவி�ரா எல �ரானி  

461/210, ம9ைர ேரா2 

       G.17600/- 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 2)�ைற�த விைல+,�ளி ெகா2�9�ள ெச�வ@�தரA டய� ஒ� C 

நி3வன�தாரE � உ�தர5 வழMக5A ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 13 அAமதி)கBபடC. 
 

2 )தமி0நா2 ச�டம"ற+ ேபரைவயி� 2018-2019A ஆ1��கான நகரா�சி நி�வாக 

ம�3A ��ந�� வழMக� 9ைற கான மானிய  ேகா� ைக எ1.34, அறிவி+, 

எ1.14" ப� நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� ம�3A நகரா�சி நி�வாக ம1டல 

இய �ந� அவ�களி" க�த�தி� இ�நகரா�சி ப�தியி� இர1டாவ9 க�டமாக 

11 வா�2க� � தானியM�A ��ந�� ைமயMக� அைம க 08.1.2019� 
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ஒ+ப�த+,�ளி ேகார+ப�டதி� கீ0 க1ட நி3வன�திலிE�9 ஒ+,�த+,�ளி 

வர+ெப�3�ளன. வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிைய 4�5 ெச#ய ம"ற அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9(இ2/5288/2018) 

1 )  @கபி�யா மினர� வா�ட� 

6/24 சி, பி�ைளயா� ந�தA                    

Qவி�லி,�R� 

 

G.7.00 

 

அஃ� : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

2)ஒேர ஒE நி3வன�திலிE�9 ம�2A ஒ+ப�த+,�ளி ெகா2�9�ளதா� 

அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய எதி�ேநா கி தனி 

அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�3 ேவைல உ�தர5 வழMகியத�� ம"றA 

பி"ேன�, வழMகலாA. 

 

த@�மான	 எ� 14 அAமதி)கBபடC. 

 

3 )இ�நக� ப�திகளி� உ�ள அ�பA,களி� அVவ+ேபா9 ஏ�ப2A பX9கைள 

ச�ெச#9 ெபா9 ம களி" பய"பா���� தM� தைடயி"றி த1ண �� கிைட க 

ஏ9வாக பணிக� ேம�ெகா�ள மா�Y 2019 4த� ஓரா12 கால�தி�� தயா� 

ெச#ய+ப�2�ள உ�ேதச மதி+பீ2� ெதாைக G.10.00 ல�ச�தி�� ம"ற�தி" 

அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/638/2019) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

2)ேமUA இ+பணிக� அவசர அவசியA எ"பதா� ம"ற அ8மதிைய 

எதி�ேநா கி ஆைணய� ம�3A தனி அதிகா� அவ�களி" 4" அ8மதி 

ெப�3 ஒ+ப�த+,�ளி ேகார5A ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 15 அAமதி)கBபடC. 

 

4 )இ�நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி� TN 67 W 8138 ��ந�� வாகன�தி� உ�ள 

இர12 டய�க� ேத#வைட�9 வி�டதா�, ேம�ப� டயE �  ! ப�ட" பணி 
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ேம�ெகா�வத�� உ�ேதச ெசல5� ெதாைக G.16,500/- � ம"ற�தி" அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/368/2018) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 2) அவசர அவசியA கEதி ம"ற அ8மதிைய எதி�ேநா கி விைல+,�ளி 

ேகார தனி அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�றத�� பி"ேன�, வழMகலாA. 

 

த@�மான	 எ� 16 அAமதி)கBபடC. 

 

5 )இ�நகரா�சி அUவலக�தி� உ�ள ஈ+, எ1 TN 67 AX 7545 வாகன�தி�� 

கீ0 க1ட பX9+ பணிக� பா� �A ெபாE�2 உ�ேதச ெசல5� ெதாைக 

G.29910/- (Gபா# இEப�தி ஒ"பதாயிர�9 ெதா�ளாயிர�9 ப�9 ம�2A) � 

ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/8/2019) 

 

பX9 பணிக� விவரA 

 

1. இ"ஜ�" bச� பA, கAள �� ைவராலிM ெச#த� 

2. கிள�Y மாC சிலி1ட� கி� ,திய9 மா�3த� ம�3A பிேர  மாC 

சிலி1ட� கி� மா�றி பிேர  ெச க+ ெச#த� 

3. கிளினிM ஆயி� ,திய9 மா�றி ேர�ேய�ட� கA+ளி� ச�வ �C ெச#த� 

4. பி",ற இE ைகயி" வல9 ப க க1ணா� ,திய9 மா�றி ப�ீM @வி�Y 

ெச� ,திய9 மா�3த�  

5. வ1�யி� கிள�Y பிேள� ,திய9 மா�றி ேல� ேவைலக� ெச#த�. 

 

 

அஃ/ : 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 17 அAமதி)கBபடC. 

 

6 )இ�நகரா�சி ப�தியி� உ�ள கீ0 க1ட ஐ�9 அMக"வா� ைமயMக� � 

��ந�� வசதி ெச#9 ெகா2 �A பணி � ஆ�A உ�ேதச மதி+பீ�2� ெதாைக 

G.50,000/- � ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9(இ2/620/2019). 

1)சி"ன @ைர கா#ப�� ெதEவி� உ�ள அMக" வா� ைமயA 

2)ெப�ைதயா ெதEவி� உ�ள அMக" வா� ைமயA 
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3)ெபா"னகரA ெதEவி� உ�ள அMக" வா� ைமயA 

4)ஆதிதிராவிட� காலணியி� உ�ள அMக" வா� ைமயA 

5)மாடசாமி ேகாவி� ெதEவி� உ�ள அMக" வா� ைமயA 

அஃ/ : 

1.மதி+பீ�2 ெதாைக G.50,000/- � ம�2A ஒ+,த� வழMகலாA. 

      2.இ+பணிகைள 28.02.2019 �� 4� க ேவ1�யிE+பதா� அவசர 

அவசியA கEதி நக� ம"ற அ8மதிைய எதி�ேநா கி நகரா�சி பதி5 ெப�ற 

ஒ+ப�ததார� திE.ஆ�.வி"ெச"� ெச�வராd அவ�க� eலA மதி+பீ2 

விகித�தி� பணி ெச#9 4� க ஆைணய� ம�3A தனி அUவல�" 4" 

ஒ+பத� ெப�3 ேவைல உ�திர5 வழMகியத��A ம"றA பி"ேன�, 

வழMகலாA. 

  

த@�மான	 எ� 18 அAமதி)கBபடC. 

 

7 )இ�நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட வா�2-D, பிளா -10, ட51 ச�ேவஎ1 53, 

ைரCமி� ேரா2, மட�9+ப�� ெதEவி� ஆ கிரமி+, சAம�தமாக நகரா�சி 

ஆைணயைர பிரதிவாதியாக ேச��9 திE.V.4னியா1� எ"பவரா� மாவ�ட 

உ�ைமயிய� ந�திம"றA, Qவி�லி,�R�� ெதாடர+ப�ட அச� வழ � எ1 

264/2018 வழ கி� நகரா�சி சா�பாக இ�நக�ம"ற வழ கறிஞ� திE.K.காளிதாC 

வழ கறிஞ� ஆஜராகி  ெதாட��9 இVவழ கிைன நட�9வத��A அத���ய 

ெசல5 ெதாைக �A ம"ற அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எ+1/7091/2018) 

 

அஃ/ : 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 19 அAமதி)கBபடC. 

 

8 )இ�நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட வா�2 10, மட�9+ப�� ெதE, கத5எ1 

84,84A,84B க��டMக� ஆ கிரமி+, அக�3வ9 சAம�தமாக திE.R.S.4�ைதயா 

எ"பவரா� நகரா�சி ஆைணயைர பிரதிவாதியாக ேச��9 Qவி�லி,�R� 

மாவ�ட உ�ைமயிய� ந�திம"ற�தி� ெதாடர+ப�ட அச� வழ � எ1 263/2018 

வழ கி� நகரா�சி சா�பாக இ�நக�ம"ற வழ கறிஞ� திE.K.காளிதாC 

வழ கறிஞ� ஆஜராகி வழ கிைன ெதாட��9 நட�9வத��A அத���ய ெசல5 

ெதாைக �A ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எ+1/7092/2018) 
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அஃ/ : 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 20 அAமதி)கBபடC. 

 

9 )இ�நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட அAபல+,ளிபஜா� ெதE, கத5எ1க� 43 4த� 

47, ட51 ச�ேவ எ1 257/1A� உ�ள இடA ெதாட�பாக  நகரா�சி ஆைணயைர 

5A பிரதிவாதியாக ேச��9திE.P.S.அழக� ராஜா ம�3A 4�9ல�@மி 

எ"பவ�களா� Qவி�லி,�R� சா�, ந�தி ம"ற�தி� ெதாடர+ப�ட அச� 

வழ � எ1 322/2018 வழ கி� நகரா�சி சா�பாக இ�நக�ம"ற வழ கறிஞ� 

திE.K.காளிதாC வழ கறிஞ� ஆஜரானத��A அத�கான ெசல5� ெதாைக �A 

ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எ+1/5497/2018) 

 

 

அஃ/ : 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 21 அAமதி)கBபடC. 

 

10 )இ�நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட ைரCமி� ேரா2, மட�9+ப�� கத5 எ1க� 

90A,96A1 க��ட ஆ கிரமி+ைப அக�3வ9 சAம�தமாக, ெச"ைன உய�ந�திம"ற 

ம9ைர  கிைளயி� நகரா�சி ஆைணயைர 2A பிரதிவாதியாக 

ேச��9ெதாடர+ப�ட WP(MD)NO.23232 OF 2018 (ம) WP(MD)NO.23180 OF 2018 வழ கி� 

நகரா�சி ஆைணய� சா�பாக திE.T.திq+�மா� வழ கறிஞ� ஆஜரானத��A, 

அத�கான ெசல5� ெதாைக �A ம"ற அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எ+1/4352/2018) 

 

 

அஃ/ : 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 22 அAமதி)கBபடC. 

 

11 )இ�நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட நகரள5 வா�2 H பிளா  நகரள5 எ1 12/3� 

உ�ள இடA ெதாட�பாக திE.A.மணி எ"பவரா� Qவி�லி,�R�, 4த"ைம 

மாவ�ட உ�ைமயிய� ந�திம"ற�தி� நகரா�சி ஆைணயைர 3A பிரதிவாதியாக 

ேச��9ெதாடர+ப�ட அச� வழ � 225/2018 (இ.ம.எ1776,777,778/18) வழ கி� 

நகரா�சி சா�பாக இ�நக�ம"ற வழ கறிஞ� திE.K.காளிதாC வழ கறிஞ� 

ஆஜராகி, வழ கிைன நகரா�சி சா�பி� நட�9வத��A அத�கான ெசல5� 

ெதாைக �A ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எ+1/5479/2018) 
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அஃ/ : 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 23 அAமதி)கBபடC. 

 

12 )இ�நகரா�சி � ெசா�தமான ேகாைட ��ந�� ேத க+ ப�தியி� அைம�9�ள 

ெஜனேர�ட� எ1 – II-� (வல க�2 ,9@) உ�ள 12V ேப�ட� 150 AMPS 

பXதைட�9�ளதா� ,திய 12V ேப�ட 150 AMPS வாMக உ�ேதச ெசல5� 

ெதாைக G.13,350/- � ம"ற�தி"  அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/   /2019) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

2)ேம�ப� பணிக� அவசர அவசியA எ"பதா� நக� ம"ற 4" அ8மதி 

ெப�3 உ�t� நி3வன�தா�" விைல+,�ளி ெப�3 ேப�ட� வாMக5A 

ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 24 அAமதி)கBபடC. 

 

13 )இ�நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி� உ�ள TN67AX7545 ஜ�+ வாகன�தி�� ,திய 

டய�க� ச+ைள ெச#ய 18.02.2019� விைல+,�ளி ேகார+ப�டதி� கீ0 க1ட 

இர12 விைல+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன. வர+ெப�ற விைல+,�ளிைய 

4�5 ெச#ய ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/696/2019) 

1 ) நவ �" டய�C 

147சி2,�.பி.மி�C ேரா2 

இராஜபாைளயA 

 

G.24,280/- 

2 ) மீனா டய�C  

66எ, ரயி�ேவ படீ� ேரா2  

இராஜபாைளயA 

G.24,800/- 

 

அஃ�:  

1. ம"றA அ8மதி கலாA. 
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2. தனி அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�3 �ைற�த விைல+,�ளி 

ெகா2�9�ள நவ �" டய�C நி3வன�திலிE�9 டய�க� வாMக5A ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 25 அAமதி)கBபடC. 

 

14 )இ�நகரா�சி ெபாறியிய� பி�வி� உ�ள TN67AX7545 ஜ�+ வாகன�தி� உ�ள 

டய�க� மிக5A ேத#வைட�9 வி�டதா� கீ0 க1ட அள5க� ,திய டய�க� 

வாMகி வழM�A ெபாE�2 உ�ேதச ெசல5 ெதாைக G.24,800/-  � ம"ற�தி" 

அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/696/2019) 

அள5களி" விபரA 

215/75 R15 – 4 எ1ணA 

அஃ/:  

1. ம"றA அ8மதி கலாA. 

2. அவசர அவசியA கEதி நக� ம"ற அ8மதிைய எதி�ேநா கி தனி 

அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�3 உ�t� நி3வனMகளிடA விைல+,�ளி 

ெபற5A ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 26 அAமதி)கBபடC. 
 

15 )இ�நக� ப�திகளி� உ�ள அ�பA,களி� அVவ+ேபா9 ஏ�ப2A பX9கைள 

ச� ெச#vA ெபாE�2 மா�Y 2019 4த� ஒE வEட கால�தி�� 19.02.2019� 

ஒ+ப�த+,�ளி ேகார+ப�டதி� கீ0 க1ட இர12 ஒ+ப�த+,�ளிக� 

வர+ெப�3�ளன. வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிைய 4�5 ெச#ய ம"ற�தி" 

அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/638/2019) 

வ�ைச 

எ1 

ஒ+ப�ததார�" ெபய� 

ம�3A 4கவ�  

 

    மதி+பீ�2 ெதாைக 

1. திE.P.ப�மசா�தி 

248/300, ேதா+,+ப�� ெதE 

இராஜபாைளயA 

 

மதி+பீ�2 விைலவிகித�ைத விட 

1.07% �ைற5 
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 அஃ�:  

1. ம"றA அ8மதி கலாA. 

2. மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 1.07% �ைறவாக ெகா2�9�ள 

திEமதி.P.ப�மசா�தி எ"பவE � ேவைல உ�தர5 வழMக5A ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 27 அAமதி)கBபடC. 

 

16 )இ�நகரா�சியி� உ�ள மகளி� தM�A அைறயி� P.ெபா" ராேஜCவ� 

எ"பவ� இ�நகரா�சி � உ�ப�ட மகளி� தM�A அைற எ1 4� தMகி 

இE�தா�. ேம�ப�யா� 04.01.2019� வி2திைய காலி ெச#9 வி�டப�யா� 

அ"னா� ெசU�திய ைவ+, ெதாைக G.9000/- (ரசீ9 எ1 614 நா� 03.07.2014)"ப� 

திEAப வழMக ேகா� உ�ளா�. ேம�ப�யா� வழMக ேகாEA ெதாைக 

காலMகட�9 வி�டப�யா� காலM கட�த ைவ+, ெதாைக பதிேவ2 ப.எ1 77, 

வ�ைச எ1 19 வEடA 2014-2015 கண � தைல+, எ1 4020 உ�ளப� ெதாைக 

G.9000/-(ஒ"பதாயிரA ம�2A) வழMக ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9. 

(அ1/120/2019) 

 

 

அஃ/ :  ம"றA அ8மதி கலாA.  

த@�மான	 எ� 28 அAமதி)கBபடC.  
 

17 )இ�நகரா�சியி� உ�ள மகளி� தM�A அைறயி� D.R.ச�திரகலா எ"பவ� 

இ�நகரா�சி � உ�ப�ட மகளி� தM�A அைற எ1 12� தMகி இE�தா�. 

ேம�ப�யா� 22.08.2016� வி2திைய காலி ெச#9 வி�டப�யா� அ"னா� 

ெசU�திய ைவ+, ெதாைக G.9000/- (ரசீ9 எ1 151 நா� 08.11.2012)"ப� திEAப 

வழMக ேகா� உ�ளா�. ேம�ப�யா� வழMக ேகாEA ெதாைக காலMகட�9 

வி�டப�யா� காலM கட�த ைவ+, ெதாைக பதிேவ2 ப.எ1 75, வ�ைச எ1 14 

வEடA 2012-2013 கண � தைல+, எ1 4020 உ�ளப� ெதாைக G.9000/-

2. திE.ச�திரேசகர" 

152/41எ, ெசவ�ப�� 

இராஜபாைளயA 

மதி+பீ�2 விைலவிகித�ைத விட 

1.16% அதிகA 
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(ஒ"பதாயிரA ம�2A) வழMக ம"ற�தி" அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9.(அ1/5082/2019) 

 

 

அஃ/ :  ம"றA அ8மதி கலாA.  

த@�மான	 எ� 29 அAமதி)கBபடC.   

 

18 )இ�நகரா�சியி" வEவா# ம�3A eலதன நிதி, ��ந�� ம�3A eலதன 

நிதி க�வி நிதிகளி" 2018-2019A வEட�தி" திE�திய வர5 ெசல5 தி�ட 

மதி+பீ2 ம�3A 2019-2020A ஆ1��கான வர5 ெசல5 மதி+பீ2 தயா� ெச#9 

ம"ற�தி" ஒ+,தU � ைவ க+ப2கிற9.(பி3/7564/2018) 

 

 

அஃ/ :  ஒ+,த� அளி கலாA.  

த@�மான	 எ� 30 அAமதி)கBபடC.   

 

19 )நம9 இ�திய திEநா��" 70வ9 ��யர@ தினவிழா 26.01.2019 சனி கிழைம 

காைல 8.30 மணியளவி� நகரா�சி அUவலக�தி� ைவ�9 நைடெபற உ�ள9. 

ேம�ப� 70வ9 ��யர@ தினவிழா சிற+பாக ெகா1டா2வத�� நகரா�சி 

அUவலக வளாக�தி" 4"ப�தியி" க��ட ப�தியி� சீ�ய� ெச�, மி" 

விள �க� அழ�ப2�9த� ேதாரணA க�2த�, ைம ெச� வசதிக� ெச#ய5A 

கீ0 க1டவா3 விைல+,�ளிக� ெபற+ப�2�ள9. விைல+,�ளிைய 4�5 

ெச#ய ம"ற அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(பி4/5076/2010) 

 

வ�ைச 

எ1 

ேவைலயி" 

த"ைம 

நா�களி" 

எ1ணி ைக 

Qமகால�@மி 

ச51� ச�வ �C 

ரயி�ேவ படீ� ேரா2 

இராஜபாைளயA 

Qஞான சாCதா 

ச51� ச�வ �C 

PACR சாைல 

இராஜபாைளயA 

 yனி� 

ேர� 

ெதாைக yனி� 

ேர� 

ெதாைக 

1. சீ�ய� ெச� 2 நா�க� 35 G.9450 40 G.10800 

2. ைம  ெச� 1 நா� 750 G.750 800 G.800 

 ெமா�தA   G.10200  G.11600 
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அ<வலக /றிBF : 

1.ேம�க1ட பணி ெச#ய �ைற�த விைல+,�ளி ெகா2�9�ள 

Qமகால�@மி எல �� க�C ச51� ச�வ �C நி3வன�தா�" 

விைல+,�ளியிைன ஏ�கலாA. 

2.ேம�க1ட பணிைய ெச#ய ஆ�A ெதாைக G.10200/- �A (Gபா# 

ப�தாயிர�9 இEzா3 ம�2A) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 31 அAமதி)கBபடC. 
 

20 )இ�நகரா�சி ,திய ேபE�9 நிைலய�தி� அைம�9�ள இலவச சி3ந�� 

கழி+பிடMகளி� பX9 ம�3A பராம�+, பணி ேம�ெகா�ள5A அத�கான 

மதி+பீ2 G.2.15 ல�சA (Gபா# இர12 இல�ச�9 பதிைன�தாயிரA ம�2A) � 

ம"ற அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.  

 

அஃ/ : 

1.ம"றA அ8மதி கலாA. 

2.ெசலவின ெதாைகயிைன வEவா# நிதியிலிE�9 ேம�ெகா�ள ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

3.தனி அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�3 �3கிய கால ஒ+ப�த+,�ளி 

ேகா�யைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 32அAமதி)கBபடC. 

 

21 )இ�நகரா�சி ஆைணயாள� அவ�க� ��யிE+, வளாக�தி� ேம�,றA 

@�3Y@வ� க�2A பணி � மதி+பீ2 G.1,95.000/- (Gபா# ஒE ல�ச�9 

ெதா1{�3 ஐ�தாயிரA ம�2A) ம"ற அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.  

 

அஃ/ : 

1.ேம�ப� பணி � நி�வாக அ8மதிvA ெசலவின ெதாைக �A ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

2.ேம�ப� ெசலவின ெதாைக G.1,95.000/- ம�2A ெபா9 நிதியி� இE�9 

ேம�ெகா�ள5A   ம"றA அ8மதி கலாA. 
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3.தனி அUவல� அவ�களி" 4" அ8மதிvA ஒ+ப�த+,�ளி 

ேகா�யைதvA அMகீக� கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 33 அAமதி)கBபடC. 

 

22 )இ�நகரா�சி ப�திகளி� உ�ள ��ந�� பகி�மான �ழா#க�, உ�9 �ழா#க�, 

ெபா9 ந�லி �ழா#க� ம�3A வா�5களி� அVவ+ேபா9 ஏ�ப2A சிறிய 

பX9க� ம�3A பராம�+, மராம�9 பணிக� ேம�ெகா�ள 01.04.2019 4த� 

31.03.2020 வைர ஓரா12 கால�தி�� தயா� ெச#ய+ப�2�ள உ�ேதச மதி+பீ2 

ெதாைக G.10.00 ல�ச�தி�� ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/922/2019) 

அஃ/:  

1. ம"றA அ8மதி கலாA. 

2. ேமUA இ+பணிக� அவசர அவசியA எ"பதா� ம"ற அ8மதிைய 

எதி�ேநா கி ஆைணய� ம�3A தனி அதிகா� அவ�களி" 4" அ8மதி  ெப�3 

ஒ+ப�த+,�ளி ேகார5A  ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 34 அAமதி)கBபடC. 

 

23 )இ�நகரா�சியி� பணியா�3A அAமா உணவக பணியாள�க� ம�3A DBC 

பணியாளக� � பி��தA ெச#ய+ப2A EPF ெதாைக ம�3A நி�வாக பM�� 

ெதாைக ஆகியவ�ைற ON LINE eலமாக EPF ச�தாதார�களி" கண கி� 

பதிேவ�றA EPF ஆேலாசக� eலA ெச#ய, அவE கான க�டணA வழMக 

ஆ�A உ�ேதச ெசலவினA G.2,00,000/- � ம"ற�தி" அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9. 

 

அஃ/:    அ8மதி கலாA 

 

த@�மான	 எ� 35 அAமதி)கBபடC. 

 

24 )இ�நகரா�சியி� பணியா�3A அAமா உணவக பணியாள�க� ம�3A DBC 

பணியாளக� ஊதிய�தி� பி��தA ெச#ய+ப2A EPF ெதாைக ம�3A நி�வாக 

பM�� ெதாைக ஆகியவ�ைற ெசU�9A ேபா9 தனி நப�களி" ஆதா� 

எ1ைண EPF ச�தாதார�" கண �ட" இைண க உ�ய நடவ� ைக 

ேம�ெகா�ள EPF நி3வன�தின� ெத�வி�9�ளன�.  இ+பணியிைன ெச#வத�� 

Digital Signature Card ேதைவ+ப2கிற9. இ�த Digital Signatue Card ஐ ெபற ஆ�A 



12 

 

உ�ேதச ெசலவினA G.3000/- (Gபா# eவாயிரA ம�2A) � ம"ற�தி" 

அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(பி1/2090/2019) 

 

அஃ/:    அ8மதி கலாA 

 

த@�மான	 எ� 36 அAமதி)கBபடC. 
 

25 )இராஜபாைளயA நகரா�சி ப�தியி� வ3ைம  ேகா���� கீ0 வாXA 

�2AபMக� � ஒE4ைற சிற+, நிதி உதவி G.2000/- வழM�A பணி � வா�2 

வா�யாக கண ெக2+, ெச#ய ப�வMக� ம�3A ஒ+,ைகY சீ�2 அYச� �A 

பணி, ப�வMகைள இைணயதள�தி� பதிேவ�றA ெச#vA பணி ம�3A இதர 

பணிக� ேம�ெகா�ள ேவ1�v�ள9.  எனேவ ேம�ப� பணி � ஆ�A 

உ�ேதச மதி+பீ�2� ெதாைக G.10.00/-(ப�9 ல�ச�தி��) ம�2A ம"ற�தி" 

அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எY1/ /2019) 

 

அஃ/:     

1.அ8மதி கலாA 

2. ேம�ப� பணி � ஆ�A ெசல5� ெதாைகயிைன ெபா9 நிதியிலிE�9 

ேம�ெகா�ளலாA. 

3. அவசர அவசிய�ைத 4"னி�2 ��2ற5 அYசகA சிவகாசியி� 

ப�வMக� ம�3A ஒ+,ைகY சீ�2 அYச� க+ப�ட வைகயிைனvA ம"றA 

அ8மதி கலாA.  

4.ேம�ப� பணியி" அவசர அவசியA கEதி ப�வMகைள கணிணியி� 

பதிேவ�றA ெச#ய உ�t� விைல+,�ளி ெப�3 பணி ேம�ெகா�ள ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 37 அAமதி)கBபடC. 
 

26 ) இ�நகரா�சியி� இளநிைல உதவியாளராக பணி,��9 வEA 

திE.பி.ெச�ைலயா எ"பவ� பைழய ஓ#�திய தி�ட�தி� ேச� க ேகா� 

தைலைமY ெசயலாள� ெச"ைன அவ�கைள 4த� பிரதிவாதியாக5A, நகரா�சி 

நி�வாக ஆைணய� ெச"ைன அவ�கைள இர1டாA பிரதிவாதியாக5A, 

இய �ந� உ�ளா�சி நிதி� தணி ைக ெச"ைன அவ�கைள 3A 

பிரதிவாதியாக5A நகரா�சி ஆைணய� இராஜபாைளயA அவ�கைள 4A 

பிரதிவாதியாக5A ேச��9 ெச"ைன உய�ந�திம"ற ம9ைர கிைளயி� 

ெதாடர+ப�ட  W.P.(MD)NO.15174/2018 வழ கி� ெச"ைன உய�ந�திம"ற ம9ைர 
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கிைள வழ கறிஞ� திE.N.திq+�மா� அவக� ஆஜரானத��A ேம�ப� வழ கி" 

ெசல5� ெதாைக �A ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(சி1/4052/2018) 

 

அஃ/:    1.அ8மதி கலாA 

 

த@�மான	 எ� 38 அAமதி)கBபடC. 
 

27 )இ�நகரா�சி ப�தியி� உ�ள 1 4த� 42 வா�2களி� உ�ள சி3விைச மி" 

பA,க� ம�3A ஆ09ைள கிண3களி� அVவ+ேபா9 ஏ�ப2A பX9கைள 

உட8 �ட" ச�ெச#9 ெபா9 ம களி" பய"பா���� தM� தைடயி"றி 

த1ண �� கிைட க ஏ9வாக பணிக� ேம�ெகா�ள மா�Y 2019 4த� ஓரா12 

கால�தி�� தயா� ெச#ய+ப�2�ள உ�ேதச மதி+பீ�2� ெதாைக G.10.00 

ல�ச�தி�� ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/995/2019) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 2) ேமUA இ+பணிக� அவசர  அவசியA எ"பதா� ம"ற அ8மதிைய 

எதி�ேநா கி ஆைணய� ம�3A தனி அதிகா� அவ�களி" 4" அ8மதி 

ெப�3 ஒ+ப�த+ ,�ளி ேகார5A ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 39 அAமதி)கBபடC. 
 

28 )இ�நகரா�சி ப�தியி� உ�ள 1 4த� 42 4�ய உ�ள வா�2களி� உ�ள 

ஆ09ைள கிண3க�ட" ��ய சி3விைச மி" பA,க� பX9 பா� �A 

ெபாE�2 01.03.2019� ஒ+ப�த+,�ளி ேகார+ப�டதி� கீ0 க1ட இர12 

ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன. 

                வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிைய 4�5 ெச#ய ம"ற அ8மதி  

ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/995/2019) 

 

1. திEமதி.P.ப�மசா�தி 

ஒ+ப�ததார� 

மதி+பீ�2 விைல விகித�ைத விட 

0.02% �ைற5 

2. திE.R.வி"ெச"� 

ெச�வராd ஒ+ப�ததார� 

மதி+பீ�2 விைல விகித�ைத விட 

0.56% �ைற5 

 

அஃ/ : 
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1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

2)�ைற�த மதி+பீ�2 விைல விகிதA ெகா2�9�ள திEமதி.P.ப�மசா�தி 

ஒ+ப�ததாரE � ேவைல உ�திர5 வழMக5A ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 40 அAமதி)கBபடC. 
 

29 ) இராஜபாைளயA நகரா�சி மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� ம�3A நகரா�சிகளி" 

ம1டல நி�வாக இய �ந� திEெந�ேவலி 9ைண இய �ந� சிவகாசி 

ஆகிேயா�" அறி53�தலி"ப� ெடM� கா#Yச� ம�3A H1, N1 ைவரC 

கா#Yச� த2+, பணியி" ெபாE�2 ெபா9ம க� � விழி+,ண�5 ஏ�ப2�9A 

விதமாக ேபன� 10*8 அளவி� 5 எ1ண4A ெடM� கா#Yச� த2+, பணி 

ெதாட�பான விழி+,ண�5 ேபன� 10*8 அளவி� 5 எ1ண4A நகரா�சி 

ப�திகளி� ைவ+பத�� ஆ�A உ�ேதச மதி+பீ�2�ெதாைக G 25,000/.- �� 

ம�2A ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எY1/2018) 

 

அ./- 

 அ) அ8மதி கலாA. 

 ஆ) ேம�ப� பணி � ஆ�A ெசல5�ெதாைகயிைன ெபா9 நிதியிலிE�9 

ேம�ெகா�ளலாA. 

 

த@�மான	 எ� 41 அAமதி)கBபடC. 

 

30 )இராஜபாைளயA நகரா�சி ெபா9 @காதார பணிக� � ேதைவயான பிள �YசிM 

ப5ட� இ�நக�ம"ற த��மான எ1: 728 நா�:31.10.2018� ம"ற அ8மதி ெப�ற 

5000Kg வாMக+ப�ட9. 

த�ேபா9 ��ந�� பணி ம�3A ெபா9 @காதார பணி � ேமUA �2தலாக 

5000Kg ேதைவ+ப2வதா� ஏ�கனேவ ெப�ற விைலவிகித�தி� (கிேலாG.45/-) 

M/S.S.S.எ1ட� பிைரசC நி3வன�தா� eலA 5000Kg பிள �YசிM ப5ட� 

வாM�வத�� ஆ�A உ�ேதச மதி+பீ�2� ெதாைக G.2,25,000/- (Gபா# இர12 

ல�ச�9 இEப�ைத�தாயிரA)�� ம�2A ம"ற�தி" அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9. (எY1/6444/2018) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 
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2)ேம�ப� பணி � ஆ�A ெசல5� ெதாைகயிைன ெபா9 நிதியிலிE�9 

ேம�ெகா�ளலாA. 

3)ெபா9 @காதார பணி ம�3A ��ந�� பணியி" அவசர அவசியA கEதி 

நக�ம"ற அ8மதிைய எதி�ேநா கி தனி அUவல� ம�றA ஆைணயாள� 

அவ�களி" ஒ+,த� ெப�3 விநிேயாக உ�தர5 வழMகியைத ம"றA 

அMகீக� கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 42 அAமதி)கBபடC. 

 

31 )ச�டம"ற உ3+பின� ெதா�தி ேமAபா�2 தி�டA 2018-19A நிதியா1�" கீ0 

இராஜபாைளயA நகரா�சி 8வ9 வா�2 நகரா�சி ந2நிைல+ ப�ளி � ��ந�� 

தைர� ெதா��யிலிE�9 ேமேல�ற ேமா�டா� ெபாE�9த� ம�3A 

�ழ�ைதக� அம��9 எX9வத�� இEAபாலான அ3ேகாண எX9 பலைகக� 

ம�3A இE ைகக� அைம�த� பணிக� ேம�ெகா�ள உ�ேதச மதி+ப�ீ2 

ெதாைக E.3,50,000/-  � ( Gபா# e"3 இல�ச�9 ஐAபதாயிரA ம�2A) ம"ற 

அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(இ1/7304/18) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 2) இ+பணி � ஆ�A ெசலவின�ெதைக � ச�டம"ற உ3+பின� ெதா�தி 

ேமAபா�2 நிதியிலிE�9 ேம�ெகா�ளலாA. 

 3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி அUவல� 

ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,த� ெப�3 ஒ+ப�த+,�ளி 

ேகா�யைதvA ம"றA அMகீக� கலாA 

 

த@�மான	 எ� 43 அAமதி)கBபடC. 

 

32 )இ�நகரா�சி ப�தியி� P.S.K.நக�� கத5 எ1 85" வாச� ப�தியி" 

4",றA உ�ள இட�தி� உயிEட" உ�ள ேவ+ப மரA (2அ� வி�டA ம�3A 

15 அ� உயரA) ம8தார�" வாசU � இைடyறாக உ�ளதா� ெவ�� 

அ+,ற+ப2�த ேகா�v�ளா�.  ேம�ப� மர�திைன வEவா# ேகா�டா�சிய� 

சா�R� அவ�களி" அ8மதி ெப�3 ெவ�ட ம"ற�தி" அ8மதி 

ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/  /2019) 

 

அஃ/ : 
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 1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

 2) வEவா# ேகா�டா�சிய� அ8மதி ெப�ற பி", ெபா9 ஏலA வி�2 

அ+,ற+ப2�த ம"றA அ8மதி வழMகலாA. 

 

த@�மான	 எ� 44 அAமதி)கBபடC. 
 

33 )இ�நகரா�சி � உ�ப�ட வா�2 எ1 20 M.G.R. நக�� 2 பாலMக�, வா�2 

எ1 27, �மா�யAம" ேகாவி� ெதEவி� 1 பாலMக�, வா�2 எ1 35 ேநதாஜி 

ெதEவி� 1 பாலMக� ம�3A வா�2 42 R.R.நக� 8வ9 ெதEவி� 1 பாலMக� 

ேசதமைட�9 ேபா �வர�தி�� ெபEA இைடyறாக உ�ளதா� அதைன பX9 

ந� கA ெச#9 பராம� க G.3,70,000/- � (Gபா# e"3 ல�ச�9 எXபதாயிரA 

ம�2A) நி�வாக அ8மதிvA ம"ற அ8மதிvA ேவ1ட+ப2கிற9.(இ1/  /2019) 

 

அஃ/ : 

 1) ெசலவின ெதாைக � ம"றA அ8மதி கலாA. 

 2) ெசலவின ெதாைகயிைன வEவா# நிதியிலிE�9 ேம�ெகா�ள ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

 3)தனி அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�3 ஒ+ப�த+,�ளி ேகா�யைதvA 

ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 45 அAமதி)கBபடC. 

 

34 )இ�நகரா�சி � எ�ைக ��ப�ட சாைலகளி� ஏ�ப�ட ப�ளMக� 

உட8 �ட" ெபா9ம க� நல" கEதி உட8 �ட" ச�ெச#ய+பட ேவ12A 

என அர@ 4த"ைம ெசயலாள� அவ�களா� அறி5ைர வழMக+ப�2�ளதி" 

அ�+பைடயி� இ�நகரா�சி �.பி.மி�C ேரா2, மைலய�+ப�� 60 அ� ேரா2 

ம�3A 40 அ� ேரா2களி� தா�சாைலகளி� ெபEA ப�ளMக� ஏ�ப�2 ெபா9 

ம க� �A ேபா �வர�தி��A இைடyறாக உ�ள9. எனேவ ேம�ப� சாைல 

ப�ளMகளி� (Pot Holes) தா� ேப�d பணி ெச#ய5A அத�கான மதி+பீ2 

G.5,65,000/- (Gபா# ஐ�9 ல�ச�தி அ3ப�ைத�தாயிரA ம�2A) ம"ற 

அ8மதிvA ம�3A நி�வாக அ8மதிேவ1ட+ப2கிற9.(இ1//2019) 

 

அஃ� : 

1) ெசலவின ெதாைக � ம"றA அ8மதி கலாA. 
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  2) ெசலவின ெதாைகயிைன வEவா# நிதியிலிE�9 ேம�ெகா�ள ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

  3)தனி அUவல�" 4" அ8மதி ெப�3 �3கிய கால ஒ+ப�த+,�ளி  

ேகா�யைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 46 அAமதி)கBபடC. 
 

35 )இ�நகரா�சி � வா�2 எ1 3 அழகா,� விநாயக� ேகாவி� அEகி�, வா�2 

எ1 35 மMகா,ரA ெந2�சாைல தைற அUவலகA எதி�� ம�3A வா�2 எ1 

42 R.R.நக� 6வ9 ெதE ஆகிய இடMகளி� உ�ள சி3 பாலMக� பXைதைட�9 

ேபா �வர�தி��A ெபா9 ம க� � ெபEA இைடyராக உ�ளதா� ேம�ப� 

இடMகளி� உ�ள பாலMகைள பX9 ந� கA ெச#ய5A அத�கான மதி+பீ2 

G.1.10 � (Gபா# ஒE ல�ச�9 ப�தாயிரA ம�2A) ம"ற அ8மதிvA நி�வாக 

அ8மதிvA ேவ1ட+ப2கிற9. (இ1/    /2019) 

 

அஃ/ : 

1) ெசலவின ெதாைக � ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2) ெசலவின ெதாைகயிைன வEவா# நிதியிலிE�9 ேம�ெகா�ள ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

  3)தனி அUவல�" 4" ஒ+,த� ெப�3 ஒ+ப�த+,�ளி ேகா�யைதvA 

ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 47 அAமதி)கBபடC. 
 

36 )இ�நகரா�சி � எ�ைல ��ப�ட சாைலகளி� ஏ�ப�ட ப�ளMக� 

உட8 �ட" ெபா9ம க� நல" கEதி உட8 �ட" ச�ெச#ய+பட ேவ12A 

என அர@ 4த"ைம ெசயலாள� அவ�களா� அறி5ைர வழMக+ப�2�ளதி" 

அ�+பைடயி� இ�நகரா�சி �.பி.மி�C ேரா2, மைலய�+ப�� 60 அ� ேரா2 

ம�3A 40 அ� ேரா2களி� தா�சாைலகளி� ெபEA ப�ளMக� ஏ�ப�2 ெபா9 

ம க� �A ேபா �வர�தி��A இைடyறாக உ�ள9. எனேவ ேம�ப� சாைல 

ப�ளMகளி� (Pot Holes) தா� ேப�d பணி ேம�ெகா��A பணி � கீ0 க1ட 

இர12 ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன.(இ1/7009/2018) 

 

வ.எ1 ஒ+ப�ததார�" ெபய� ஒ+ப�த+,�ளி விவரA 
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அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2)வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிகளி� மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 0.24% 

�ைறவாக ெகா2�9�ள திE.சி.�ழ�ைதேவU ஒ+ப�ததார�" ஒ+ப�த+ 

,�ளிைய ஏ�கலாA. 

  3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி அUவல� 

ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,தைல ெப�3 ேவைல உ�தர5 

வழMகியைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 48 அAமதி)கBபடC. 
 

37 )இ�நகரா�சி � வா�2 எ1 3 அழகா,� விநாயக� ேகாவி� அEகி�, வா�2 

எ1 35 மMகா,ரA ெந2�சாைல தைற அUவலகA எதி�� ம�3A வா�2 எ1 

42 R.R.நக� 6வ9 ெதE களி� சி3 பாலMகைள பX9 ந� �A பணி � கீ0 க1ட 

இர12 ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன.(இ1/697/2019) 

 

 

அஃ� : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

2)வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிகளி� மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 0.17% 

�ைறவாக ெகா2�9�ள திE.ேக.தMகA ஒ+ப�ததார�" ஒ+ப�த+ ,�ளிைய 

ஏ�கலாA. 

 

1. திE.சி.�ழ�ைதேவU மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.24% 

�ைற5 

2. Qசரவணா க"Cர ஸ" மதி+பீ�2 ெதாைக விட 2.36% 

அதிகA 

வ.எ1 ஒ+ப�ததார�" ெபய� 

 

ஒ+ப�த+,�ளி விவரA 

1. திE.ேக.தMகA மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.17% 

�ைற5 

2. திE.எA.பாலசாCதா மதி+பீ�2 ெதாைக விட 1.89% 

அதிகA 
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3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி அUவல� 

ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,தைல ெப�3 ேவைல உ�தர5 

வழMகியைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 49 அAமதி)கBபடC. 

 

38 )இ�நகரா�சி � எ�ைல ��ப�ட வா�2 எ1 20 M.G.R. நக�� 2 பாலMக�, 

வா�2 எ1 27, �மா�யAம" ேகாவி� ெதEவி� 1 பாலA, வா�2 எ1 35 

ேநதாஜி ெதEவி� 1 பாலA ம�3A வா�2 42 R.R.நக� 8வ9 ெதEவி� 1 பாலA 

ேசதமைட�9 ேபா �வர�தி�� ெபEA இைடyறாக உ�ளதா� அதைன பX9 

ம�3A பராம�+, பணி ேம�ெகா��A பணி � கீ0 க1ட இர12 

ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன. (இ1/7867/2018) 

 

 

அஃ� : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2)வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிகளி� மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 0.12% 

�ைறவாக ெகா2�9�ள திE.ேக.தMகA ஒ+ப�ததார�" ஒ+ப�த+ ,�ளிைய 

ஏ�கலாA. 

  3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி அUவல� 

ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,தைல ெப�3 ேவைல உ�தர5 

வழMகியைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 50 அAமதி)கBபடC. 
 

39 )இ�நகரா�சி ஆைணயாள� அவ�க� ��யிE+, வளாக�தி� ேம�,றA 

@�3Y @வ� க�2A பணி ேம�ெகா��A பணி � கீ0 க1ட இர12 

ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன. (இ1/520/2019) 

 

வ.எ1 ஒ+ப�ததார�" ெபய� 

 

ஒ+ப�த+,�ளி விவரA 

1. திE.ேக.தMகA மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.12% 

�ைற5 

2. திE.எA.பாலசாCதா மதி+பீ�2 ெதாைக விட 1.39% 

அதிகA 
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அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2)வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிகளி� மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 0.20% 

�ைறவாக ெகா2�9�ள திE.ஆ�.ேசாைலமல ெபEமா� ஒ+ப�ததார�" 

ஒ+ப�த+,�ளிைய ஏ�கலாA. 

  3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி அUவல� 

ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,தைல ெப�3 ேவைல உ�தர5 

வழMகியைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 51 அAமதி)கBபடC. 
 

40 )இ�நகரா�சி ,திய ேபE�9 நிைலய�தி� அைம�9�ள இலவச சி3ந�� 

கழி+பிடMகளி� பX9 ம�3A பராம�+, பணி ேம�ெகா��A பணி � 

கீ0 க1ட இர12 ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ெப�3�ளன. (இ1/674/2019) 

 

 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

வ.எ1 ஒ+ப�ததார�" ெபய� 

 

ஒ+ப�த+,�ளி விவரA 

1. திE.ஆ�.ேசாைலமைல ெபEமா� மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.20% 

�ைற5 

2. திE.சி.பாCகர" மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.35% 

அதிகA 

வ.எ1 ஒ+ப�ததார�" ெபய� 

 

ஒ+ப�த+,�ளி விவரA 

1. திE.ஆ�.ேசாைலமைல ெபEமா� மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.04% 

�ைற5 

2. திE.சி.பாCகர" மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.72% 

அதிகA 



21 

 

  2)வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிகளி� மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 0.04% 

�ைறவாக ெகா2�9�ள திE.ஆ�.ேசாைலமல ெபEமா� ஒ+ப�ததார�" 

ஒ+ப�த+,�ளிைய ஏ�கலாA. 

    3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி 

அUவல� ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,தைல ெப�3 

ேவைல உ�தர5 வழMகியைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 52 அAமதி)கBபடC. 
 

41 )இராஜபாைளயA நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட ச�ேவ வா�2  J பிளா  1 

நகரள5 எ1 19.1,2,59,60 ம�3A 20/1,2 ச�திர+ப�� ேரா��" வட � ப�தியி� 

நக� ஊைரைம+, இய �ந� அUவலக�திலிE�9 அ8மதி வழMக+ப�2 

இ�நகரா�சி � வர+ெப�ற மைன+பி�5 வைரபட�தி� ம.வ/ந.ஊ.எ1.551/1994� 

ெபா9 இடMகளாக ஒ9 க+ப�ட சாைல இடMக� ம�3A �Mகா இடMகைள 

(4எ1ணMகளி�) நகரா�சி க மைன+பி�5 உ�ைமயாள�களா� தானமாக 

ஒ+பைட+, ெச#ய+ப�2�ள9.(Gift deed no.1154/1994 dt.10.05.1994)  

               ேம��றிய அMகீக� க+ப�ட மைன+பி�வி� நகரா�சி � 

தானமாக ஒ+பைட+, ெச#ய+ப�ட �Mகா இட�திைன மைன+பி�5 

உ�ைமயாள�களா� திE.கE+ைபயா எ"பவE � ப�திர எ1.3103/1995 

நா�.14.11.1995� வி�பைன ெச#9 ப�திரA பதி5 ெச#9 ெகா2�9�ளா�. 

கிைரயA ெபற+ப�ட நில உ�ைமயாளரா� க�2மான பணியிைன 9வ கிய 

ெபாX9 நகரா�சி நகரைம+, பி�5 அUவலரா� க�2மான+ பணியிைன 

நி3�த+ப�2A நில உ�ைமயாள� ெதாட��9 பணி ெச#vA ெபாX9 காவ� 

9ைறயி� ,ன� ெத�வி க+ப�2, நடவ� ைக எ2 க+ப2A எ"பதா� நாள9 

ேததிவைர காலி கிடமாக உ�ள9. 

               இ�நிைலயி� நகரா�சி � ஒ+பைட+, ெச#ய+ப�2 �Mகா-4 

இட�தி�� பதிலாக ம�3A இடMக� நகரா�சி � தான+ ப�திரA eலA பதி5 

ெச#9 ஒ+பைட க+ப2A என பா�ைவ 1� க12�ள க�த�தி� ெதவி�9�ளா�. 

               ம8தார�களா� நகரா�சி � �Mகாவி�� என ஒ9 க+ப�ட 

இட�திைன ேம�ப� மைன+பி�5 உ�ைமயாள�களா� நகரா�சி � தானமாக 

ஒ+பைட+, ெச#ய+ப�ட தானப�திரA எ1.1154/1994 நா�.17.05.1994� க12�ள 4 

�Mகாவி� �Mகா எ1 4 ெத",ற4�ள ஒE ப�தியிைன ம�2A (7 மீ�டE � 

சாைலயி" ெத",றA உ�ள ப�தி) 243-42ச.மீ இட�திைன நில உ�ைமயாளE � 

ஒ+பைட க5A அத�க பதிலாக ேம�ப� �Mகா இட�திைன ஒ��v�ள 73ச.மீ 

இட�திைன ப�வ��தைனயாக நகரா�சி � ஒ+பைட க ேவ12ெமன 

த��மான�தி" ேப�� நகரா�சி நி�வாகA ம�3A ��ந�� வழM�A 9ைற எ1202 
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நா�.30.03.2001� 10 சதவ �தA ெபா9 ஒ9 கீ2 நிைலநி3�த+ப2வதாக  கE�தி� 

க12 ப�வ��தைன � அர@ கE�தறி5 ஏ�ப2�த+ப�2�ள9. 

               ேம��றிய விபரMக� � இடA ம�3A திரவிடMக� சAமA 

1959" விதி(5)� உ�ள 9ைண விதி (4)" கீ0 அரசிதிழி� ெவளிய2ீ ெச#த 

பிறேக 10% �Mகாவி�கான நில+ ப�வ��தைன � ஏ�3  ெகா�ள ேவ12A 

எ"3 உ�திரவிட+ப�டதி" ேப�� நகரா�சி நி�வாக ��ந�� ம�3A வழM�A 

9ைற அரசாைண எ1.157 நா�.18.08.2008� உ�ள அரசாைணயி"ப�vA 

தமி0நா2 �Mகா விைளயா�2 மாடA ம�3A திEவிடMக� பா9கா�த� 

ம�3A பராம��த� ச�டA 1959" கீ0 விதி 5� உ�ள 9ைண விதி 4" ப� 

தமிழக அரசிதழி� 10/09/2008�(NO.36) விளAபரA ெச#ய+ப�2�ள9.  ேம�க1ட 

அரசாைணயி"ேப�� தமிழக அரசிதழி� நில உ�ைமயாள� தான ப�திரA 

eலA பதி5 ெச#9 நகரா�சி � ஒ+பைட+, ெச#ய+ப�ட �Mகா இட�தி" ஒE 

ப�தியான ெத"ப�தியி� 234-42ச.மீ பர+பள5 ெகா1ட இட�திைன தவி��9 

மீத4�ள 391-98ச.மீ பர+பள5 இட�திைனvA ம�3A �Mகா எ1 4 � 

ப�வ��தைன eலA ேம�ப� �Mகா இட�திைன ஒ��v�ள 631-85ச.மீ பர+பள5 

உ�ள இட�ைதன �2தலாக 4A எ1 �Mகாவாக தமிழக அரசிதழி� 10.09.2008A 

ஆ12 பிர@ரA ெச#ய+ப�2�ள9. 

              த�ேபா9 இ�நகரா�சி நகரளைவEட" ,ல� தணி ைக 

ேம�ெகா�ள+ப�டதி� இட�தி� உ�ளப� 4A எ1 �2த� �Mகாவி�� 

அEகி� உ�ள அரசிதழி� ெவளிய2ீ ெச#ய+ப�2�ளதா� 4"னதாக 

இய�ற+ப�ட இ�நக� ம"ற�தி" த��மான�தி" ப� 243-42ச.மீ இட�திைன 

ம�2A நில உ�ைமயாளE � வழMக நக�ம"ற�தி" அ8மதிvட" நகரா�சி 

நி�வாக ஆைணய�, ெச"ைன அUவலகA வழியாக அர@ � சம�+பி+பத�� 

ம"ற அனமதி ேவ1ட+ப2கிற9. (எ+1/3898/2014) 

 

அஃ/ :  ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 53 அAமதி)கBபடC. 
 

42 )இராஜபாைளயA நகரா�சி வழ � எ1 WP(MD)NO.16093 of 2014 வழ கி�� 

உய�ந�திம"ற ம9ைர கிைளயி� இ�நகரா�சியி� 1998� தின �லியாக 

பணி,��9 ேவைல நி3�த�தி� கல�9 ெகா1டதா� சAம�த+ப�ட 9+,ர5 

பணியாள�க� ந�திம"ற�தி� வழ � ெதாடர+ப�2 17.09.2012� 4த� பண+பய" 

எத5மி"றி பணியி� ேச��9�ளன�.  அத" பிற� அ"னா� பணியா�றிய 

கால�திலிE�9 50% ஓ#�திய�தி�� எ2�9  ெகா�ள  ேகா� வழ க 

ெதாட��9�ளன�.ேம�ப� வழ கி" மீ9 ச�ட  கE�9E ெபற+ப�ட9.அத�கான 
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ெதாைக G.3000/- ம�2A திE.அழ�@�தரA வழ கறிஞ� அவ�க� � அளி க 

ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எY1/965/2015) 

 

அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2) ேம�ப� பணி � ஆ�A ெசல5� ெதாைகயிைன ெபா9 நிதியிலிE�9 

ேம�ெகா�ளலாA. 

 

த@�மான	 எ� 54 அAமதி)கBபடC. 
 

43 )தமி0நா2 ஒEMகிைண�த அபிவிE�தி ம�3A க��ட விதிக� 2019-" ப� 

நகரா�சி+ ப�திகளி� க��ட அ8மதி ம�3A தி�ட அ8மதி வழM�வ9 

ெதாட�பாக விதி எ1 30(1)� �றி+பி�2�ளப� ெதாட� க�2மான ப�தியாக 

(Continuous Building Area) அறிவி+, ெச#வத�� நக�ம"ற�தி" ஒ+,தUட" நக� 

ஊரைம+, ஆைணய� ெச"ைன ம�3A அUவலக�தி�� பிேரரைணக� 

சம�+பி �மா3 உ�திரவிட+ப�2�ள9. ேம��றிய அரசாைணயி" ேப�� 

இராஜபாைளயA நகரா�சி+ ப�தியி�, உ�ள ெதாட� க�2மான ப�தியாக 

ப��யலி� க12�ள கீ0 கா�A ப�திக� நகரளைவ எ1க� விளA,ைக 

ெச#ய ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(எ+1/2763/2009) 

அஃ/ :   ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 55 அAமதி)கBபடC. 
 

44 )இராஜபாைளயA நகரா�சி எ�ைல ��ப�ட ப�திகளி� க��ட அ8மதி 

ேகா� வர+ெப3A வி1ண+பதார�களிடA ெபற+ப2A க��ட உ�ைம  

க�டணமான9 01.04.2016லிE�9 திE�த+ப�2 இ"ைறய ேததி வைர வ�� 

ெச#ய+ப�2 வEகிற9. இ�நிைலயி� அரசாைண நிைல எ1 18, நகரா�சி 

நி�வாகA ம�3A ��ந�� வழMக� (MAI) 9ைற நா�.04.02.2019.தமி0நா2 அரசித0 

எ1 43, நா�.04.02.2019 ஆகியவ�றி� தமி0நா2 ஒEMகிைண க+ப�ட 

அபிவிE�தி ம�3A க��ட விதிக� 2019 ெவளியிட+ப�2�ள9. ேம�ப� 

விதியி� த�ேபா9 நிUைவயி� உ�ள க��ட உ�மA கால�திைன e"3 

ஆ12 காலA என பதிவாகிv�ளைத ஐ�9 ஆ12களாக மா�றிv�ளதா� 

04.02.2019 4த� தி�ட ம�3A அ8மதி க�டண விகிதMகைள மா�றA ெச#9 

நைட4ைற+ப2�திட அவசியA எX�9�ள9. எனேவ நிைலயி� உ�ள க�டண 

விகித�தி� ேதைவயான திE�தMக� இைண க+ப�2�ள ப��யலி� 
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க12�ளவா3  ேம�ெகா�வத��A ம�3A உ�ம கால விவரMகைள 

திE�தியைம க5A ம"ற அ8மதி �A அMகீகார�தி��A ைவ க+ப2கிற9. 

(எ+1/2763/2009) 

 

அஃ/ :   ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 56 அAமதி)கBபடC. 

 

45 )தமி0நா2 ஒEMகிைண�த அபிவிE�தி ம�3A க��ட விதிக� 2019-" ப� 

நகரா�சி+ ப�திகளி� க��ட அ8மதி ம�3A தி�ட அ8மதி வழM�வ9 

ெதாட�பாக விதி எ1 30(2)� �றி+பி�2�ளப� நகரா�சி+ ப�திகளி� உ�ள 

ெபாEளாதார நலிவைட�ேதா� ப�தியிைன (Economic Weaker Section) நக�ம"ற�தி" 

ஒ+,த� ெப�3 பிர@ரA ெச#ய ெத�வி க+ப�2�ள9. நகரா�சி+ ப�தியி� 

உ�ள ஒ+,த� அளி க+ப�2�ள பைழய பாைளயA, ,9+பாைளயA வி�5 

அபிவிE�தி தி�டA 1,2,3 ம�3A ரயி�ேவ நிைலய தி�ட+ ப�தி, ம�3A 

��ைச மா�3 வா�ய�தா� அறிவி க+ப�ட ��ைச ப�தியான 1 4த� 9 

வைரயிலான ப�திகைளvA இராஜபாைளயA நகரா�சி ப�திகளி� உ�ள 

ப��யலி� க12�ள கீ0க12�ள நகரளைவ எ1க� ெபாEளாதார�தி� 

நலிவைட�த ப�தியாக5A (EWS) அறிவி க ம"ற�தி" அ8மதி � 

ைவ க+ப2கிற9(எ+1/2763/2009).  

 

அஃ/ :   ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 57 அAமதி)கBபடC. 
 

46 )ச�டம"ற உ3+பின� ெதா�தி ேமAபா�2 தி�டA 2018-19A நிதியா1�" கீ0 

இராஜபாைளயA நகரா�சி 8வ9 வா�2 நகரா�சி ந2நிைல+ ப�ளி � ��ந�� 

தைர� ெதா��யிலிE�9 ேமேல�ற ேமா�டா� ெபாE�9த� ம�3A 

�ழ�ைதக� அம��9 எX9வத�� இEAபாலான அ3ேகாண எX9 பலைகக� 

ம�3A இE ைகக� அைம க மதி+பீ2 ெதாைக E.3.50 ல�சA மதி+பிலான 

பணி � கீ0 க1ட இர12 ஒ+ப�த+,�ளிக� வர+ ெப�3�ளன. (இ1/7304/2018) 

 

வ.எ1 ஒ+ப�ததார�" ெபய� 

 

ஒ+ப�த+,�ளி விவரA 
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அஃ/ : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2)வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிகளி� மதி+பீ�2 ெதாைகைய விட 0.09% 

�ைறவாக ெகா2�9�ள M/S.Crown Enterprises ஒ+ப�ததார�" ஒ+ப�த+ 

,�ளிைய ஏ�கலாA. 

  3) அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய ேநா கி தனி அUவல� 

ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" 4" ஒ+,தைல ெப�3 ேவைல உ�தர5 

வழMகியைதvA ம"றA அ8மதி கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 58 அAமதி)கBபடC. 
 

47 )இ�நக� ப�தியி� உ�ள பகி�மான �ழா#கைள ச� ெச#vA ெபாE�2 

28.02.2019� ஒ+ப�த+,�ளி ேகார+ப�டதி� கீ0 க1ட இர12 ஒ+ப�த+,�ளிக� 

வர+ெப�3�ளன. 

                வர+ெப�ற ஒ+ப�த+,�ளிைய 4�5 ெச#ய ம"ற அ8மதி  

ேவ1ட+ப2கிற9.(இ2/922/2019) 

 

1. திEமதி.P.ப�மசா�தி 

248/300, ேதா+,+ப�� ெதE 

இராஜபாைளயA  

மதி+பீ�2 விைல விகித�ைத 

விட 0.30% அதிகA 

2. திE.R.வி"ெச"� ெச�வராd 

394/704 F41, மைலய�+ப�� 

இராஜபாைளயA 

மதி+பீ�2 விைல விகித�ைத 

விட 0.02% �ைற5 

 

அஃ� : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

2)�ைற�த மதி+பீ�2 விைல விகிதA ெகா2�9�ள திE.R.வி"ெச"� 

ெச�வராd ஒ+ப�ததாரE � ேவைல உ�திர5 வழMக5A ம"றA 

அ8மதி கலாA. 

 

1. M/S.Crown Enterprises, Pudukkottai மதி+பீ�2 ெதாைக விட 0.09% 

�ைற5 

2. TAJ FABRICATORS, Pudukkottai மதி+பீ�2 ெதாைக விட 5.33% 

அதிகA 
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த@�மான	 எ� 59 அAமதி)கBபடC. 

 

48 )இராஜபாைளயA நகரா�சி ப�தியி� வ3ைம  ேகா���� கீ0 வாXA 

�2AபMக� � ஒE4ைற சிற+, நிதி உதவி G.2000/- வழM�A பணி � 

ப�வMக� கணிணியி� பதிேவ�றA ெச#vA பணி � 01.03.2019 அ"3 

விைல+,�ளிக� ெபற+ப�ட9.  வர+ெப�ற விைல+,�ளியிைன 4�5 ெச#ய 

ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9. 

(எY1/   /2019) 

 

விைல+,�ளிக� விபரA: 

 

அஃ� : 

1) ம"றA அ8மதி கலாA. 

  2)வர+ெப�ற விைல+,�ளிகளி� �ைறவான விைல விகிதA ெகா2�9�ள 

M/S.Sofftech Computer Education Browsing Centre இராஜபாைளயA நி3வன�தா�" 

விைல+,�ளியிைன ஏ�கலாA. 

  3)ேம�ப� பணியி" அவசர அவசியA கEதி நக�ம"ற அ8மதிைய 

எதி�ேநா கி தனி அUவல� ம�3A ஆைணயாள� அவ�களி" ஒ+,த� 

ெப�3 ேவைல உ�தர5 வழMகியைத ம"றA அMகீக� கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 60 அAமதி)கBபடC. 
 

49 )இ�நகரா�சி ஆைணயாள� அவ�க� அUவலக+ பணி நிமி�தA ஜனவ� 2019 

4த� பி+ரவ� 2019 வைர ெவளிy� ெச"3 வ�தைம � பயண+ப��ய� 

வ.எ1 நி3வன�தி" ெபய� விைல+,�ளி விைல விகிதA 

1. M/S.Sofftech Computer Education Browsing 

Centre இராஜபாைளயA  

ப�வA ஒ"றி�� G.6/- 

2. M/S.அபி கA+y�ட�C 2  

கல� ெஜரா C 

111/72, �.பி.மி�C ேரா2,  

இராஜபாைளயA 

ப�வA ஒ"றி�� G.7/- 

3. M/S.ைடம1� கA+y�ட�C  

50/87,வணிக ைவசிய� ெதE, 

சAம�த,ரA, இராஜபாைளயA 

ப�வA ஒ"றி�� G.9/- 
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வழM�வத��A, அத�கான ெசல5� ெதாைக �A ம"ற�தி" அ8மதி  

ேகார+ப2கிற9.(பி4/7217/2018) 

 

அ<வலக)/றிBF:  

இ�நக� ம"ற�த��மான எ1.482, நா�.28.03.2018A ஆ12 கான வர5 ெசல5 

தி�ட�தி� பயண+ப� ெதாைக வழM�வத�� நிதி ஒ9 கீ2 

ெச#ய+ப�ட9.எனேவ, ேம�க1ட பயண+ப��ய� ம�3A அத�கான ெசல5� 

ெதாைகயிைன வழMக ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 61 அAமதி)கBபடC. 
 

50 )இ�நகரா�சியி� தின �லி பணியாளராக பணி,��9 வ�த திE.ெஜய ெகா� 

எ"பவ�" வா�சான திE.ெஜ.பிரகா� எ"பவரா� ெச"ைன உய�ந�திம"ற 

ம9ைர கிைளயி� ெதாடர+ப�ட WP(MD)NO.16525/2013 வழ கான9 த��ப� ெச#9 

த��+,ைர வழMக+ப�2�ள9.  ேம�ப� த�+,ைரயிைன எதி��9 திE.பிரகா� 

எ"பவரா� ெச"ைன உய�ந�திம"ற ம9ைர கிைளயி� ெதாடர+ப�ட 

WP(MD)NO.297� அர@ ெசயலாள� ம�3A நகரா�சி நி�வாக ஆைணய� அவ�கைள 

ெபா3+பா கி ேம�4ைறய2ீ வழ � ெதாடர+ப�2�ள9. ேம�ப� வழ �களி� 

நகரா�சி சா�பாக திE.N.திq+�மா� ெச"ைன உய�ந�திம"ற ம9ைர கிைள 

வழ கறிஞ� ஆஜரானத��A ேம�ப� வழ �களி" ெசல5� ெதாைக �A 

ம"ற�தி" அ8மதி ேவ1ட+ப2கிற9.(7005/2013/சி1) 

 

அஃ/ :  ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 62 அAமதி)கBபடC. 

 

51 ) இராஜபாைளயA நகரா�சியி� பணி,��9 வEA 9+,ர5 ஆ#வாள� 

திE.ேக.பழனிசாமி எ"பவ� R�9 �� மாநகரா�சி � மா�3+ பணி 

அ�+பைடயி� பணி மா3த� ெச#ய ேகா�v�ளா�.  அ"னாைர 

இ�நகரா�சியிலிE�9 R�9 �� மாநகரா�சி � பணி மா3த� ெச#ய 

ம"ற�தி" இைச5 ேவ1ட+ப2கிற9.(000903/2019/எY1) 

அஃ/ :  ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 63 அAமதி)கBபடC. 
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52 ) இராஜபாைளயA நகரா�சி 26ஆவ9 வா�2 9ைரYசாமி,ரA ெசM��2வ" 

ெதE ெப1க� ச4தாய கழி+பிட�தி� பX9 ம�3A பராம�+, பணி 

ேம�ெகா�ள5A அத�கான மதி+பீ2 G.1.70 ல�ச�தி�� (Gபா# ஒE ல�ச�9 

எXபதாயிரA ம�2A) � நி�வாக அ8மதிvA ேவ1ட+ப2கிற9. 

அஃ/ :   

1.ம"றA அ8மதி கலாA. 

2.தனி அUவல� அவ�களி" 4" அ8மதி ெப�3 ஒ+ப�த,�ளி 

ெப�றைதvA அMகீக� கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 64 அAமதி)கBபடC. 

 

53) இராஜபாைளயA நகரா�சி 30ஆவ9 வா�2 ேதா+, ப�� ெதE ெப1க� 

ச4தாய கழி+பிட�தி� பX9 ம�3A பராம�+, பணி ேம�ெகா�ள5A 

அத�கான மதி+பீ2 G.1.25 ல�சA (Gபா# ஒE ல�ச�9 இEப�9 ஐ�தாயிரA 

ம�2A) க நி�வாக அ8மதிvA ேவ1ட+ப2கிற9. 

அஃ/ :   

` 1.ம"றA அ8மதி கலாA. 

2.தனி அUவல� அவ�களி" 4" அ8மதி ெப�3 ஒ+ப�த,�ளி 

ெப�றைதvA அMகீக� கலாA. 

 

த@�மான	 எ� 65 அAமதி)கBபடC. 

 

54 ) இ�நகரா�சி � உ�ப�ட 2017-2018A ஆ12  கண கிைன  தயா� ெச#9 

4��த கண � G.40,000/- (Gபா# நா�பதாயிரA ம�2A) திE.V.சீனிவாச" 

எ"பவE � வழMக ம"ற�தி" பா�ைவ �A 4�5 �A(ந.க.எ1. பி3/309/19) 

 

அஃ� :   ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 66 அAமதி)கBபடC. 

 

55 )நகரா�சி நி�வாக ஆைணயாள� ெச"ைன அவ�களி" 07.03.2019� ேததிய 

ந.க.எ1 50977/2018�பி3 @�றறி ைகயி� தமி0நா2 ஒEMகிைண�த அபிவிE�தி 

ம�3A க��ட விதிக� 2019-விதி எ1 23� ெத�வி க+ப�2�ளப� இ�நகரா�சி 

எ�ைல ��ப�ட ப�தி �� க��ட வைரபடMக� தயா� ெச#vA பணி � 
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ெதாழி� சா��த வ�Uந�க� நியமனA ெச#ய ப�ேசாதைன �Xவி" eலA 

ேத�5 ெச#ய உ�திரவிட+ப�2�ள9.(எ+1/2763/2009) 

எனேவ இ�நக�"  

1) நகரா�சி ஆைணயாள� 

2) நகரைம+, அUவல� ம�3A 

3) நகரைம+, ஆ#வாள� ஆகிய e"3 உ3+பின�க� ெகா1ட 

ப�ேசாதைன �X ஒ"3 அைம�திட5A தமி0நா2 ஒEMகிைண�த 

அபிவிE�தி க��ட விதிக� 2019 ம�3A நகரா�சி நி�வாக ஆைணயாள� 

அUவலக 07.03.2018�ேததிய ந.க.எ1 50977/2018/�பி3 @�றறி ைகயி" 

ேப�UA வழMக+ப�ட வழிகா�2தU"ப� இ�நக�" உ�ளா�சிகளி" 

தி�ட அ8மதி ம�3A க��ட அ8மதி வழM�வத��A, ெதாழி� சா��த 

வ�Uந�க� நியமனA ெச#ய ம"ற�தி" அ8மதி � ைவ க+ப2கிற9. 

 

அஃ/ :   ம"றA அ8மதி கலாA. 

த@�மான	 எ� 67 அAமதி)கBபடC. 

 

 

 

ஆைணயாள�/தனி அUவல� 

 இராஜபாைளயA நகரா�சி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


